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Nu in De Schudzeef: 
 

    BN’ers in Zoutkamp  
 

    Ondernemers in de schijnwerpers: Bootverhuur Zoutkamp en           
           Fietsverhuur Zoutkamp 
 

    De Oude Kerk, Visserijmuseum en Zeester zoeken vrijwilligers 
 

    Bijzondere hobby: spelen in een doedelzakband 
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Colofon 
 
Redactie 
Gerry Buitenwerf, Churchillweg 31, 9974 PA Zoutkamp 
Betty Rispens, H.J. Siccamastraat 10, 9974 SC Zoutkamp 
Ada van den Heuvel, De Snik 23, 9974 NG Zoutkamp 
Dora de Vries, Dorpsstraat 49, 9974 PN Zoutkamp 
Anita Smit-Jager, Prins Bernhardstraat 46, 9974 RS Zoutkamp 
Marja Oostindiën, Churchillweg 48, 9974 PC Zoutkamp 
Jettie Bouma, Churchillweg 63, 9974 PB Zoutkamp 
 

Inleveren kopij  
Kopij voor de Schudzeef graag mailen als JPG, TIF of DOC bestand naar  
redactie@deschudzeef.nl  of inleveren bij een redactielid. 
 
Het kopieerwerk wordt verzorgd door Kees Mollema                   
 
De eerstvolgende verschijningsdatum is 23 september 2022 
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 15 september 2022 
 
Voor betalingen en schenkingen: 
Banknummer: NL 41 RABO 0316 0231 83 o.v.v. De Schudzeef 
 

 Kijk voor de digitale Schudzeef op onze website www.deschudzeef.nl 

     Volg De Schudzeef ook op Facebook  

 

Advertentietarieven 2022 

Eenmalig 1/1 A4 - €30,00          6 x per jaar 1/1 A4 - €115,00 

Eenmalig ½ A4 - €17,00             6 x per jaar ½ A4 - €60,00 

Eenmalig ¼ A4 - €9,00               6 x per jaar ½ A4 - €30,00 

½ A4 is: hoogte 13,5 cm x breedte 17,5 cm →  liggend 

¼ A4 is: hoogte 13,5 cm x breedte 8,5 cm → staand 

Deze Schudzeef is mede mogelijk gemaakt door: 90°Oost, Atelier ZK2 Kunst&Cadeau, Bakkerij en 

Lunchroom De Zilte Bries, Ben Elsinga autocleaning, Cafetaria ’t Centrum, Cafe & Partycentrum De 

Kegel, Claudia de Boer- voetverzorging, Dieverdoatsie, Dorpsbelangen Zoutkamp, Fietsverhuur 

Zoutkamp, Garnalenafslag Zoutkamp, Hair2hair, Heiploeg International B.V., Hendrikson Shrimping 

BV, Jacco de Jong bestratingen, Jachtwerf Gruno, J.H. Pruim Groente- en Fruithandel, Kaasbus Menno 

Bol, Kapsalon Marijke, Landman borduren, ’t Ol Gat, Oostindien Hoveniers, Palingrokerij Gaele 

Postma, Pizzeria Restorante L’ Ancora da Mario, Restaurant De Oude Sluis, Restaurant IJssalon De 

Boeter, Restaurant ZK86, Restaurette Schierzicht, Robersum, Smit Food, Spar Bergstra, 

Uitvaartvereniging De Laatste Eer, Van Smaak maaltijdservice, Vishandel van der Heide, Visser Auto 

Service. 



 

Voorwoord 
 
Ik ga op vakantie en neem mee…De Schudzeef 
 
Het zomernummer van De Schudzeef zit weer boordevol verhalen, dus laat hem niet liggen als u met 
vakantie gaat, maar stop hem in de koffer. Heeft u vergeten de papieren uitgave mee te nemen? Geen 
nood…surf naar www.deschudzeef.nl en laat u ook  verrassen door de prachtige foto’s bij de artikelen 
van onze fotografe Dora, die op internet veel mooier uitkomen dan op papier. 
 
Maak de prijspuzzel, bekijk de foto’s, lees de verhalen over vroeger en geniet van de leuke initiatieven 
van de jonge ondernemers in ons toeristendorp. 
Lees het verhaal van Dirk Sloot over het bezoek van de BN’ers André van Duin en Janny van der 
Heijden aan Zoutkamp en vergeet niet om 25 Augustus naar het programma van omroep Max te kijken. 
Neem ook kennis van de mooie hobby ’s die mensen met veel passie beoefenen, kijk even naar de 
oproep van de vv Zeester en geniet mee van de gezellige activiteiten die op de school hebben 
plaatsgevonden. Werp even een blik op de nieuwe aanwinsten voor jong en oud die in de bieb liggen 
en noteer ook alvast de openingstijden in de zomervakantie. 
 
Dit is maar een greep uit de artikelen, er staat nog veel meer in deze editie. Wat we beslist nog met u 
willen delen is onze blijdschap over het goede nieuws wat we onlangs ontvingen. 
Onze dorpskrant had bij het opstarten geen geld in kas en de baten wogen niet op tegen de kosten, op 
jaarbasis. Wij waren al bang dat de krant nogmaals ter ziele zou gaan en dat ging ons aan het hart en 
wilden we koste wat het kost voorkomen. 
Nu heeft het echtpaar wijlen Heidema-Medendorp een fonds opgericht, het Heidema-Medendorp 
fonds, dat de sociaal-culturele activiteiten die in het dorp plaatsvinden, wil ondersteunen. 
Wij hebben een beroep gedaan op dit fonds en kunnen u meedelen, dat we -voorlopig 5 jaar lang- 
mogen rekenen op een ondersteuning van 1500 euro per jaar. Onze Schudzeef kan dus blijven bestaan 
door de steun van dit fonds. We zijn hier ontzettend dankbaar voor. 
 
We wensen iedereen een hele mooie vakantietijd, of u nu weggaat of thuisblijft.    Genieten kan overal. 
 
De redactie 
 

 

                                                                                                                                    
 
Berichtjes / bedankjes 

 

We willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele lieve en bemoedigende kaarten, de 
mooie bloemen, de bezoekjes en gesprekken aan onze lieve moeder en oma  

Trijntje Postma – de Vries 
Deze warme betrokkenheid tijdens haar ziekte en na haar overlijden hebben ons heel erg 
goed gedaan. 
 
Hartelijke groet, de familie Postma 

 
 



 

 
 
 

                                                                                                                                    
 

 
Stichting Oude Kerk Zoutkamp 

 

Vrijwilligers gezocht voor de Stichting Oude Kerk Zoutkamp 
 

Activiteiten vrijwilliger  

–  

Ben jij een creatieveling die barst van de ideeën en lijkt het jou leuk, om te brainstormen over leuke 

activiteiten die plaats kunnen vinden in de ‘Oude Kerk’ alsmede  dit  ook te organiseren in 

samenwerking met het bestuur? Dan zijn we op zoek naar jou! 

 

Algemene vrijwilliger 

 –  

Er is altijd van alles te doen in en om de kerk en vele handen maken licht werk. Heb jij af en toe wat 

uurtjes over en zin om ons te helpen met algemene klusjes (denk bijvoorbeeld aan onkruid wieden 

van het pad, de vlaggenmast schoonmaken, meubilair klaarzetten of koffie schenken) dan is dit 

wellicht iets voor jou. 

Draag jij graag je steentje bij en heb je interesse om het bestuur van de Stichting Oude Kerk 

Zoutkamp te ondersteunen als vrijwilliger? 

Meld je dan nu aan via:  info@oudekerkzoutkamp.nl 

Wij kunnen je hulp goed gebruiken 

 

Langs deze weg willen wij eenieder bedanken voor de hartverwarmende reacties en vele 
kaarten na het overlijden van onze(schoon)vader en opa 
 

LOU MIDDEL 
 
                          Zoutkamp:           John, Alinda en Bryan Houwen 



 

Oproep Zeester 
 

VV Zeester zoekt  vrijwilligers 
 
Voor het komende seizoen zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Heb jij zin om de handen  
uit de mouwen te steken rondom het veld, een wedstrijd te fluiten, het dameselftal te trainen of  
om een kantine dienst te draaien??? Het kan bij v.v. Zeester. 
Neem contact op met secretariaat@vvzeester.nl  06-30587039  of kom langs op het sportveld. 

 

                                                                                                                                    
 

Visserijmuseum  
 

Vrijwilligers gevraagd 
Door een toenemende belangstelling voor het Visserijmuseum zijn wij op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers. Heb je een warm hart voor de geschiedenis van Zoutkamp en de visserij, meld je dan aan 
als vrijwilliger bij ons museum. 
 
Recreatie en toerisme in Zoutkamp maken een enorme groei door en zijn sterk in ontwikkeling. Naar 
voorbeeld van het dorp Winsum willen we voor de toerist de dorpswandeling in Zoutkamp verder 
ontwikkelen. Hiervoor zijn we op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om als dorpsgids de toerist 
in Zoutkamp rond te leiden. 
 
Heb je belangstelling om ons enthousiaste team vrijwilligers te komen versterken, meld je dan snel 
aan per email (info@visserijmuseum.com) of  bel ons even, telefoonnummer 0595-401957. 
 

                                                                                                                                    
 
Hallo, dorpsbewoners en klanten van slagerij Knol 
 

Zoals jullie allemaal wel hebben meegekregen is de slagerij nu al geruime tijd dicht, omdat Johannes 
getroffen is door een hartinfarct. De tamtam gaat natuurlijk snel in zo'n klein en betrokken dorp als 
Zoutkamp. 
 
Het gebeurde terwijl hij aan het werk was in de slagerij. Met toeters en bellen richting het UMCG en 
daar is hij met spoed gedotterd. En daarmee dachten wij dat het opgelost was, maar niks bleek 
minder waar. Johannes heeft onderhand een bypass-operatie ondergaan waarbij ze drie omleidingen 
hebben moeten leggen. Dit betekent dat hij de komende twee maanden nagenoeg geen inspanning 
mag leveren en daarna moet hij dit weer opbouwen. 
 
Voor ons is er een onbekende en onzekere tijd aangebroken. Het heftigste hebben we natuurlijk al 
achter de rug, maar we weten niet wat de toekomst ons brengt. Dit alles heeft ons doen besluiten 
om de slagerij definitief te sluiten. 
 
Wij willen jullie allen bedanken voor de klandizie, maar vooral voor de gastvrijheid in het dorp. We 
zullen de sfeer in het dorp en de gesprekken in de slagerij missen. 
 
Bedankt!              
Groeten, Johannes en Greet Knol - Asingastraat 3 9971 CA Ulrum 

 



 

Mijn ervaring als Garnalenkoningin                
 

In het jaar 2019 mocht ik de Garnalenkoningin zijn en wat was dit leuk! Van tevoren 
had ik er weleens over nagedacht wat mijn antwoord zou zijn als ik hiervoor 
gevraagd zou worden. Ik heb toen altijd gedacht dat ik het niet zou durven 
vanwege de rede die op 2e Pinksterdag uitgesproken moet worden. Op het 
moment dat ik werd gevraagd heb ik direct ja gezegd. Het is zo’n eer als je gevraagd 
wordt of je de Garnalenkoningin wilt worden dat ik hier geen nee op kon zeggen 
en ik heb er geen seconde spijt van gehad dat ik geen nee heb gezegd. Ik vond het 
hele jaar leuk om mee te maken, de stiekeme bezoekjes aan de coupeuse voor het 
uitzoeken en maken van de jurk, maar ook dat de mensen om mij heen toch echt 
niet door hadden dat ik ze voor de gek had. Ik ben meerdere keren gevraagd of ik 

de koningin was, maar blijkbaar was ik hierin zo overtuigend dat men het ook echt niet door had. Dat 
is wel extra genieten. Op een gegeven moment komt 2e Pinksterdag dichterbij en dus ook de dag dat 
je de rede moet uitspreken. Toen ik de rede had ontvangen om te oefenen werd ik wel even 
zenuwachtig. Dan moet het ineens toch gebeuren. Op de dag zelf heb ik alleen maar genoten, en het 
was natuurlijk extra mooi dat de eerste Garnalenkoningin Louke Oldenhuis-Bolt er ook bij was die dag. 
Wat voor mij het allermooiste moment was, was toen de schepen op ons af kwamen varen en de 
mensen ons voor het eerst zagen. Prachtig om te zien al de schepen en de reacties. Dat was een 
kippenvelmomentje, net als toen we door de sluis voeren en ik zag hoeveel mensen er in de 
binnenhaven waren. Wat een drukte! Na het uitspreken van de rede en het uitreiken van de prijzen 
kun je het er eindelijk met iedereen over hebben dat je de Garnalenkoningin bent. Ondanks dat het 
heerlijk was om iedereen voor de gek te houden, was het ook heel fijn dat ik het mocht vertellen. Al 
met al is het gewoon een fantastische ervaring en ik ben heel trots en dankbaar dat ik dit mee heb 
mogen maken! 

 
Liefs, Stephanie 
 

                                                                                                                                    
 

Zeester-nieuws 
 
Het was een spannend seizoen voor v.v. Zeester; voor het eerste elftal omdat ze mochten spelen in de 
nacompetitie. Ze speelden drie wedstrijden om te proberen te promoveren naar de vierde klasse. Na 
twee overwinningen ging helaas de laatste wedstrijd verloren, waardoor het team volgend jaar weer 
in de vijfde klasse zal uitkomen! 
 
Ook de jeugdteams hebben veel leuke en spannende wedstrijden gespeeld. Het seizoen werd 
afgesloten met een drukbezochte spelletjesdag voor de jeugdleden. 

 

                                                                                                                                    

Even lachen……  

 Op onze, altijd gezellige, redactievergadering ging het gesprek over wie, wanneer welke 
kleuterjuf gehad had. Op een gegeven moment vroeg een van de dames aan een ander redactielid: 

”Heeft die juf jou nog ‘bekleuterd’? Waarmee er zomaar weer een nieuw woord geboren was 😊  



                                                                                                                 

 
 
 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bakkerij en Lunchroom 

    De Zilte Bries 
 

Dit is Het adres voor: 

- Brood en banket 

- Gebak 

- Belegde broodjes 

- Streekproducten   

En vele andere lekkernijen 
 

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur 

Zaterdag 8.00 - 16.00 uur 

 

Telefoonnummer: 06-44617417 

E-mail: deziltebries@hotmail.com 
 

 

 
 

Winkel vol met woonaccessoires voor jezelf  

of om weg te geven. 

Tevens verkopen wij cadeaubonnen. 

Vaste openingstijden zijn  

woensdag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.00 

 

Wilhelminastraat 3a in Zoutkamp 

 

www.90gradenoost.com 

email: 90gradenoost@hotmail.nl 

 

 



 
 



André van Duin en Janny van der Heijden in Zoutkamp 
 
Op maandag 20 juni kwamen André van Duin en Janny 
van der Heijden Zoutkamp binnenvaren om opnames te 
maken voor het TV- programma Denkend aan Holland, 
waarin ze Nederland ontdekken vanaf het water. 
 
In de binnenhaven werden ze welkom geheten door 
garnalenkoningin Malou Claassen en haar hofhouding, 
waarna ze de garnalenafslag van Matthijs van der Ploeg 
bezochten. Daar lag de ZK 17 van Dirk Sloot garnalen te 
lossen. Toen de garnalen gelost waren, kregen André en 
Janny een spoedcursus garnalenpellen van Dirk. 
 
Dirk vertelt, hoe het allemaal in zijn werk is gegaan, want 
er ging wel wat aan het bezoek vooraf. 
 

Fan 
“Ben jij een fan van André van Duin?” Dat was een vraag 
die ongeveer twee maanden geleden werd gesteld  door 
drie dames, die met Matthijs en Rienk Jan van der Ploeg 
bij Dirk Sloot kwamen, toen hij zijn boot aan het verven was. Over het antwoord hoefde Dirk niet lang 
na te denken. “Ja natuurlijk ben ik dat”, antwoordde hij nietsvermoedend.  
 

Voorbereidingen 
De dames werkten bij omroep Max en vroegen of hij wel wilde meewerken aan het programma. Dat 
wilde hij wel en dus begon men met de voorbereidingen. Na het welkom door de  garnalenkoningin en 
haar gevolg zouden ze naar de visafslag  wandelen en daar onder andere garnalen  gaan pellen met 
Dirk. 
 
Voordat het zover was, onderhielden de medewerksters van de omroep telefonisch en via de app 
contact met Dirk over de invulling van het programma, want alles moest op de minuut af kloppen en 

ook de vragen die tijdens het 
programma gesteld zouden 
worden, kreeg hij al van tevoren 
op de app. Er werd niets aan het 
toeval overgelaten.. 
 
Toen de grote dag er was, bood 
Klaas Loonstra aan om ze 
tegemoet te varen en dan Dirk te 
bellen over het tijdstip van 
aankomst. “Klaas was ons spion 
een beetje, dat dij ons vertellen 
kon wanneer ze deraan 
kwammen”.        
 

Praten en pellen 
Ze voeren de binnenhaven in en 

werden welkom geheten door de garnalenkoningin, de hofdame en het bloemenmeisje. Daarna 
wandelden ze naar de afslag, waar Dirk zogenaamd ‘net’ aan kwam varen. André en Janny stelden 
vervolgens diverse vragen over de garnalenvisserij en ook over zijn eigen werk als visser.  



 

 
Zo vroegen ze onder andere of hij het nog leuk 
vond. “Ik vind vissen nog wel leuk, maar door de 
regelgeving van de regering wordt het er niet 
leuker op. We hebben jaren in Den Haag gelopen 
met Matthijs om te praten, maar ze luisteren 
gewoon niet naar ons. Ze doen toch wat zij 
willen.”  
“Het pellen op zich dee Janny hail goud, moar 
André wurgde ze gewoon, dij kneep ze gewoon 
fien.  Ik zee: ”André, mos dat mit veur-
zichteghaid doun, mor hai kon der nait veul mit 
worden en Janny kon super pellen,” lacht Dirk. 

 
Gemoedelijk en gewoon 
Uiteraard had André wel weer de nodige 
grappen en grollen en ook verder waren  Janny 
en hij aardig in de omgang en hadden ze totaal 
geen sterallures. Ze waren heel gewoon en 
rustig, het ging allemaal zo gemoedelijk. 
Daardoor en door dat ze diep in gesprek waren, 
merkte Dirk amper dat er camera’s op hem 
gericht waren en dat er een aantal mensen om 
hen heen stond. Hij houdt dan ook een goed 
gevoel over aan de ontmoeting met de 
sympathieke BN’ers. 

 
Na het pellen en proeven van de 
garnalen toog het gezelschap 
naar het Visserijmuseum, waar 
ze genoten van heerlijke 
garnalenkrokketten en een rond-
leiding kregen. 
Vervolgens vertrokken ze op 
Solexen naar het theemuseum in 
Houwerzijl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op 25 Augustus zullen de opnamen die in Zoutkamp zijn gemaakt, door omroep 
Max worden uitgezonden. 
 

 



Ondernemers in de schijnwerpers (1) 

Bootverhuur Zoutkamp groeit en bloeit                                            
 
Sinds twee jaar runt het ondernemersechtpaar Tijmen (42) en Josiena (40) de Wijn- Broere, trotse 
ouders van Fenneke (11) en Tesse(9) in Jachthaven Hunzegat het bedrijf Bootverhuur Zoutkamp.  

 
Het zit in het bloed 
Beide echtelieden hebben wat met water; de moeder van 
Tijmen runde een zeilmakerij met watersportwinkel en 
Josiena’s vader heeft een vissersschip.  Daar komt bij dat ze 
allebei de zeevaartschool met goed gevolg hebben 
doorlopen en op de kustvaart, visserij en sleepvaart hebben 
gevaren. Tijmen vaart nog steeds als kapitein op de 
sleepvaart en zal dit ook echt moeten blijven doen. Josiena 
heeft sinds enkele weken haar vaste baan als technisch 
inkoper bij New Generation Shipyards opgezegd, om in de 
zomer volop beschikbaar te zijn voor het runnen van de 
bootverhuur. In de winter hoopt ze op 0- uren basis bij 
dezelfde scheepswerf ook nog aan de slag te kunnen. 
Omdat zowel Tijmen als Josiena daarnaast ondernemers 
pur sang zijn, wilden ze daarom graag samen een 
onderneming opzetten op watergebied, want visserij en 
water zit nu eenmaal in het bloed. 

 
Tegenvallende opties 
Het had echter even wat voeten in de aarde, voordat het zover was, want er waren een drietal opties, 
die echter niet verwezenlijkt konden worden. 
Zo wilde Tijmen, afkomstig van Texel, een visserijbedrijf uit het zuiden overnemen voor de garnalen- 
en kreeftenvisserij. Dit kon niet doorgaan. Een ander alternatief was om een veerverbinding tussen de 
eilanden Texel en Vlieland over te nemen, maar dit was te riskant in verband met het krijgen van 
bepaalde vergunningen en met het feit dat er geen geschikte huisvesting voor het gezin aanwezig was. 
Een derde mogelijkheid was het opzetten van een bootverhuurbedrijf in eigen dorp, maar de locatie 
vormde een knelpunt, want de aankoop van het toen nog te koop staande stationsgebouw bleek 
financieel gezien geen haalbare kaart en dus verviel ook dit plan. 

 
Geslaagd 
In de jachthaven Hunzegat kregen ze een plaats toegewezen door het beheerdersechtpaar en zo kon 
het botenverhuurbedrijf twee jaar geleden van start gaan.  
Er werd begonnen met drie sloepen, maar dit breidde zich al snel uit tot zes. De mensen krijgen een 
tank benzine mee, waar ze de hele dag mee kunnen doen, als ze ongeveer 8 kilometer per uur varen. 
Zelfs in de coronatijd , ook toen het koud was, lieten de toeristen zich er niet van weerhouden om een 
sloep te huren. Met warme jassen en wanten aan, sjaals om en mutsen op kozen ze het ruime sop en 
nog steeds weten medelanders, maar ook Engelsen, Duitsers en Belgen evenals Fransen en Italianen 
het verhuurbedrijf van Tijmen en Josiena te vinden en genieten ze van de rust en de ruimte. Er zit dan 
ook een stijgende lijn in de verhuur. 
Tijmen en Josiena zelf genieten van het samen runnen van een zaak en van het zijn op en bij het water 
en zitten nog boordevol ideeën, die allemaal nog uitgewerkt moeten worden. Dat moet lukken, aan 
hun  ondernemingszin en enthousiasme zal het niet liggen.  



Ondernemers in de schijnwerpers (2) 
 

Fietsverhuur Zoutkamp loopt als een trein                            
 
 
Daan (39) en Chantal (35) Oostindiën, trotse ouders van Alys (9) en Jasmijn (5) zijn sinds dit voorjaar 
begonnen met hun eigen onderneming: Fietsverhuur Zoutkamp. 
                                                                      

Locatie 
Daan liep al langer rond met het idee 
om iets voor zichzelf te beginnen. Bij 
Chantal moest het even landen, maar 
uiteindelijk ging zij ook, met veel 
plezier,  overstag. Het was best 
moeilijk om een geschikte locatie voor 
het bedrijf te vinden. Zichtbare, 
bereikbare plekken met de juiste 
bestemming liggen in Zoutkamp niet 
voor het oprapen. 
Bij toeval liepen ze dorpsgenoot Geale 
Postma tegen het lijf die hen erop 
attendeerde, dat er naast zijn zaak 
een garagebox vrij kwam en ze daar 
hun fietsverhuur wel in konden 
starten.                                                          
 

Uitbreiding gewenst 
Na aanschaf van tien e-bikes en vier normale fietsen werd er op Paasmaandag gestart met de 
reserveringen. De onderneming bleek een gouden greep te zijn: Na de start kwamen er steeds meer 
reserveringen, belletjes en whatsappjes binnen, wat erin resulteert dat de fietsen bij mooie, zonnige 
dagen steeds vaker verhuurd zijn. Wat ze wel merken, is dat het een weersafhankelijke onderneming 
is.  
Daan en Chantal willen de zaak graag uitbreiden. Tot nu toe verhuren ze alleen fietsen voor 
volwassenen en een hondenkar. In de toekomst willen ze het assortiment graag uitbreiden met 
bijvoorbeeld kinderfietsen, tandems en bakfietsen. 
 
Chantal werkt als oproepkracht bij de thuiszorg en is daardoor flexibel, waardoor dit goed te 
combineren valt met het bedrijf. Daan werkt veel thuis  en kan, als het nodig is, bijspringen Daarnaast 
volgt hij een opleiding voor het repareren van fietsen en Chantal volgt een cursus zelfstandig 
ondernemen MKB (midden – en kleinbedrijf).  
Hoewel het soms wel enige flexibiliteit vergt om alle ballen in de lucht te houden, zijn ze positief 
gestemd en zien ze de toekomst met vertrouwen tegemoet, mede door de steun die ze van hun ouders 
ontvangen. 
 
 

 

foto: mijnhogeland.nl 

 



Hoe zien ‘ingestroomde mensen’, of ‘import’, zoals wij het vaak zeggen, ons 
dorp?  Hoe bevalt het hun hier, wat vinden ze de voor- en nadelen van het 
wonen op Zoutkamp? 
 
Even voorstellen 
Bij ons in het dorp woont de wijkverpleegkundige Jorunn Veltman. Wij willen u graag aan haar 
voorstellen. De meeste mensen hebben haar wel eens gezien want ze fietst vaak door het dorp en is 
daardoor een bekende verschijning.  
 

 
 
Jorunn Veltman is geboren in 1974 en komt uit Abbekerk [Noord-Holland]. Ze heeft nog 1 broer. Haar 
naam komt uit Noorwegen. Haar moeder las het boek Midzomer Nacht en daar kwam de naam Jorunn 
in voor, wat haar moeder een mooie naam vond. Vandaar dat ze Jorunn heet.  
Jorunn is in 2005 naar het noorden gekomen voor de liefde, ze is verliefd geworden op een boer uit 
onze omgeving. Helaas is aan deze relatie een einde gekomen. Ze is wel in het noorden gebleven. 
 

Buurtzorg 
In 2007 was ze klaar met haar opleiding verpleegkundige en is ze gaan werken bij Thuiszorg Groningen. 
Ze kon niet bij Thuiszorg Groningen blijven, omdat haar contract afliep. Ze is in 2008 met de 
wijkverpleegkundigen uit Ulrum en Ezinge een team Buurtzorg gestart onder auspiciën van de 
landelijke Buurtzorg. Binnen een paar jaar waren er drie teams en veertig collega's. Zij werkten in de 
voormalige gemeente De Marne. Nu zit ze in het Buurtzorgteam dat werkt in de voormalige gemeente 
Ulrum/ Lauwersoog. Ze doet dit samen met twaalf collega's. Ze doet dit werk met veel plezier. 
 

Paarden 
In 2019 in ze in Zoutkamp gaan wonen, daarvoor woonde ze in Zuurdijk. Ze woont met veel plezier in 
Zoutkamp en heeft het hier helemaal naar haar zin. Haar grootste hobby zijn haar paarden. Ze heeft 
er vier waarvan 1 bij een manege staat en de andere drie in de buurt van Zoutkamp, waar ze vier keer 
per dag heen gaat. Dit neemt veel tijd in beslag, maar dat vindt ze niet erg. Ze is gelukkig met  haar 
paarden en de laatste tijd is ze ook weer gelukkig in de liefde. 
 



Gemeentenieuws 

 Vergunningaanvragen 

Het bouwen van een veranda en het plaatsen van een schutting en een carport, Churchillweg 

73 (29 juni 2022) 

  Verleende vergunningen 

Het plaatsen van een columbarium, begraafplaats Churchillweg (15 juni 2022) 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na 

de verzenddatum schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en 

wethouders. 

 Eenmalige Energie Toeslag 

De energieprijzen zijn dit jaar flink hoger geworden. Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u 

per adres eenmalig een toeslag van 800 euro krijgen. Als u elke maand een uitkering van de 

gemeente krijgt, ontvangt u de toeslag automatisch op uw bankrekening. Dat gebeurt in de 

maand juni. Een andere minimumuitkering of AOW met een klein pensioen? Of ben u 

werknemer of zelfstandige met een minimuminkomen? Dan kunt u mogelijk ook in 

aanmerking komen. Kijk op https://hethogeland.nl/hulp-bij-laag-inkomen/energietoeslag . 

Zelf aanvragen kan vanaf 1 juli. 

 

                                                                                                                                     

 
Opbrengst sponsorloop voor Alzheimer  
 

Wat een avontuur was dit... 102 kilometer uiteindelijk door 
een klein foutje in de GPX. Maar al met al iets om nooit meer 
te vergeten.  
 
Ik mag inmiddels kijken naar een andere uitdaging. Ik denk dat 
ik het al weet maar laat het nog even afhangen van de nasleep 
van de 100, maar denk dat het wel goed komt. 

 
3000 Euro is er opgehaald voor de stichting Alzheimer-Nederland. Daar ben ik blij mee en erg trots op. 
Wat fijn dat mensen zich bekommeren om het welzijn en de gezondheid van andere mensen. Dat we 
er op wat voor manier dan ook voor elkaar proberen te zijn.  
 
Ik ga denk ik straks weer  lopen voor Kika, maar wat dat  voor uitdaging gaat zijn weet ik nog niet. Eerst 
maar eens een paar dagen rust genomen met ergens een herstel loopje... 
 

Sytze Greidanus  

 



Uit de school geklapt 

 

 

De afgelopen tijd stond de Zoutkamperril in het teken van feest en afscheid 
 

 

In mei werd het feit dat juf Brigit 40 jaar voor de klas stond, feestelijk herdacht met  

een bloemetje en een jubileumlied. 

 
Kamp 
Naast het feestelijke stilstaan bij het 40-jarig onderwijsjubileum van juf Brigit gingen de groepen 7 en 
8 -voor het eerst na twee jaar- weer op kamp. Plaats van bestemming was kampeerboerderij 
Springfield op Schiermonnikoog.  
Er werden allerhande gezellige activiteiten gedaan, zoals een moordspel, een douanespel, een 
memory-spel rondom de boerderij, een fietstocht en natuurlijk de Bonte Avond. 
Meester Nico blikt terug :”In totaal hebben we maar één keer een pleister moeten plakken en viel er 
drie keer een fiets om, met iemand erop. De schade viel gelukkig mee. We zijn maar één keer een 
fietssleutel kwijtgeraakt, het weer werkte mee en we hadden als juffen en meester prima begeleiders 
aan brandweerman Jan en bouwkundige Kirsten.” 
 

Schoolreizen 
Op maandag 4 juli stapten de leerlingen van de groepen 3 en 4 in de bus voor een schoolreis naar het 
verkeers- en attractiepark Duinen Zathe in Appelscha en de volgende dag was het de beurt aan groep  



1 en 2. De 47 kinderen uit deze groepen genoten van alles wat het familiepark Nienoord in Leek te 
bieden had. 
 

Musical en lustrumfeest 
In diezelfde week, op vrijdag 8 juli, bracht groep 8 de musical ‘Het laatste level’ voor het voetlicht in 
De Kegel. Zes dagen later vierde de school het feit dat ze al 5 jaar als samenwerkingsschool bestaat 
met een heus lustrumfeest op het schoolplein, met allerhande leuke activiteiten voor de genodigden. 
De brandweer gaf acte de présence, er was een Rad van Fortuin, er waren springkussens, oud-
Hollandse spelen en men kon genieten van optredens onder de titel ‘Zoutkamp ’s got talent’. De 
opbrengst van deze middag is voor het bekostigen van extra activiteiten voor het komende schooljaar. 
 

Afscheid 
Van maar liefst 14 leerlingen uit groep acht werd afscheid genomen, evenals van meester Nico Roorda, 
die een baan als leerkracht bij het Praktijkonderwijs in Dokkum heeft aangenomen en van juf Annet 
Wierda, van groep 5 en 6. Zij gaat naar De Rank In Warffum. 
Verder namen Hanver Dekker en Monique Postma, die dit schooljaar als onderwijsassistenten op de 
school hebben gewerkt, afscheid. Hanver krijgt een baan als leerkracht elders en Monique gaat als 
onderwijsassistent werken op de Tiggeldobbe in Winsum. 
 
In de september-editie van deze krant wordt het nieuwe team aan u voorgesteld. Maar zover is het 
nog niet: eerst gaan kinderen en leerkrachten genieten van een welverdiende zomervakantie. 
 
 
 

                                                                                                                                    
 
 

 

 

 



Bijzondere en mooie hobby: spelen in een doedelzakband 
 
Ze vinden zichzelf niet bijzonder muzikaal, maar hij speelt doedelzak en zij is tenor-drummer in een 
doedelzak-band. We praten met Louwe en Anita Smit- Jager.  
 

Terug van weggeweest 
Beide echtelieden zijn geboren in 
Zoutkamp, hebben er tot 1991 
gewoond en keerden in 2019 terug 
naar Zoutkamp.  Louwe, 
rijinstructeur bij het leger in 
Havelte, wilde al langer uit hun 
woonplaats Dronten naar Zoutkamp 
terug. Anita was daar nog niet aan 
toe, totdat er in Dronten steeds 
meer hoogbouw werd gepleegd en 
ze zich daardoor ineens opgesloten 
begon te voelen. 
Toen ging alles in een sneltreinvaart 
en voor ze het wisten, hadden ze 
een huis gekocht aan de Prins 
Bernhardstraat. Inmiddels wonen ze 
hier alweer met plezier. Louwe rijdt 
op en neer naar Havelte, Anita is 
vrijwilliger bij het Visserijmuseum, 
redactielid van De Schudzeef en 
samen zijn ze enthousiaste leden 
van het smartlappenkoor. 
 

Nieuwe uitdaging 
Samen delen ze ook hun passie voor 
de Schotse muziek. Na een paar keer 
naar Schotland te zijn geweest en te 
hebben genoten van de muziek 
daar, was Louwe toe aan een 
nieuwe muzikale uitdaging. Hij 

genoot van de Schotse muziek tijdens een taptoe en toen er in hun dorpskrant nieuwe leden werden 
gevraagd voor de plaatselijke doedelzakband, sloot hij zich aan. Het viel niet meteen mee: ’Ik was toe 
aan een nieuwe uitdaging. Nou, de doedelzak is écht een goeie uitdaging”, vertelt hij. 
 

Niet makkelijk, wel mooi 
Als beginnende speler word je opgeleid door ervaren leden van de band. Eerst moest hij twee jaar 
oefenen op een oefenfluit, een soort blokfluit. Een blokfluit bespeel je met je vingertoppen over de 
gaten in de fluit, een oefenfluit voor de doedelzak (practice chanter) bespeel je met je vlakke hand 
over de gaten. “Het is intensief, je moet er veel voor doen, de juiste noten op het juiste moment en 
alles uit het hoofd spelen.  Pauzes kun je niet inlassen, zoals bij andere muziekinstrumenten, er is 
continu geluid, er zit altijd druk op de riet ( het mondstuk).  Daarnaast moet je er ook nog voor zorgen 
dat de lucht, die je van tevoren in de zak hebt geblazen, daarin blijft. Al met al geen makkelijk maar 
wel een mooi instrument.” 
 
 



Show 
Louwe en Anita hebben samen in een band in Apeldoorn gezeten, die Louwe nog regelmatig bezoekt. 
Anita is elke maandagavond te vinden bij de ‘Clan Mac Beth Pipeband in Groningen.  
Zij bespeelt met de zogeheten tenor- sticks de drum die voor haar buik hangt. De stokjes die een fluffy 
(zachte) bal aan het eind hebben, waarmee op de trommel geslagen wordt, hebben touwtjes aan het 
andere uiteinde, die om de vingers van de speler worden gedraaid. De drummer drumt niet alleen, 
maar maakt met de sticks ook verschillende bewegingen in de lucht, wat zorgt voor het show- element.  
Over show gesproken: eind juni vertrekt Anita met haar band naar Mannheim voor de Music Show 
Scotland. Maar liefst 150 spelers uit Nederland, België en Duitsland treden daar op, gekleed in de 
prachtige, bijbehorende kleding. 
 

   
 

 
 
Schotse kleding 
Anita toont de kledingstukken die zij tijdens de optredens draagt. Die outfit bestaat niet alleen uit een 
kilt, maar uit een groot aantal Schotse kledingstukken en accessoires. “In het begin hadden we wel een 
uur nodig om ons aan te kleden”, vertelt ze. 
Naast de kilt, met speciale speld om hem dicht te houden, draagt ze een bloes, een gilet, een stropdas, 
een jasje, kniekousen met een speciale versiering, een tasje (sporran), hoofddeksel (glencarry) en 
speciale schoenen, zonder tong. Louwe zijn kleding wordt uiteraard gecompleteerd met de doedelzak. 
Een alledaagse vrijetijdsbesteding is het niet. In Nederland zijn de doedelzak-bands dun gezaaid, maar 
Louwe en Anita hebben geen spijt van hun keuze voor de Schotse muziek, getuige het enthousiasme 
waarmee ze over hun passie vertellen. We hopen dat ze nog jaren mogen genieten van deze bijzondere  
hobby.   

 

                                                                                                                                    
 

Restaurant IJssalon De Boeter 
Tel. 0595 438992/de boeter@gmail.com 



 

Schilderes Menke van Hijlkema 
 
Van liekenschuurke tot mini-galerie 
De drie kinderen van Menke van Hijlkema waren het huis uit, Lammert viste en was door de week van 
huis en Menke wist niet wat ze met haar vrije tijd aan moest en begon zich te vervelen. Op een gegeven 
moment viel haar oog op een advertentie in De Hogelandster waarin kunstschilder Teun Visser uit 
Kruisweg schilderlessen aanbood.  
Menke reageerde hierop, belde de man op en zei: ”Ik weet niet of ik schilderen kan, maar tekenen kan 
ik absoluut niet. ”Prima”, zei Teun, “heel veel schilders kunnen niet tekenen. Weet je wat, probeer 
eerst maar een paar lessen, dan zien we daarna wel weer.” 
Menke ging, was verkocht en bleef komen. Ze bleek talent te hebben. Toen Visser ziek werd, ging ze 
lessen volgen bij Loes Kuipers en daarna bij Gerda van Drunen in Eenrum, waar ze nu nog les krijgt, 
samen met haar zus. 
 

 
 

Te veel 
In de loop der jaren heeft Menke heel wat schilderijen vervaardigd. Ze kwamen overal te hangen, in 
haar huis en bij de kinderen. Op den duur werden het er zoveel, dat de hele zolder vol kwam te liggen. 
Toen ze gingen verhuizen naar de Reitdiepskade gingen de schilderijen mee. “Ik zee tegen Lammert: 
Wie sodemietern ales op die zoller.”Zo gezegd, zo gedaan. Ze woonden er twee maanden, toen er een 
defect aan de moederkachel kwam, die op de zolder stond en dus moest er een monteur bij. De zolder 
lag echter zo vol met schilderijen, dat er eerst een weg gebaand moest worden, voordat de man bij de 
kachel kon. 
Er moest wat gebeuren, maar wat moest ze met al die doeken, waar moest ze ermee heen? Die nacht 
kon ze de slaap niet vatten en toen dacht ze opeens: “Weet je wat, de auto gaat uit de garage en de 
schilderijen gaan erin”. 
 

In het lijkenschuurtje 
En zo is het gekomen: de schilderijen werden in de garage -waar in het verre verleden de lijkkoets 
gestald stond -tentoongesteld en dat bleek meteen al een succes te zijn; overal vandaan kwamen 
toeristen een kijkje nemen. Vorig jaar hebben ze de garage opgeknapt; het plafond werd geverfd, de 
muren werden gesausd, een oud tafeltje en stoeltje werden blauw geverfd en in haar ‘toko’, zoals ze 
het zelf noemt, gezet. 



 

Overal 
Ook dit  jaar  loopt het storm. Ze is bijna door haar voorraad heen :”Ze zijn overal heengegaan, naar 
Duitsland, België, Zeeland en noem maar op. “Mijn schilderijen hangen nu overal, zowel bij ouders als 
bij kinderen.” 
Ze vertelt van een meisje dat zelf ook schildert, net als haar moeder, en wel een uur bij de schilderijen 
heeft doorgebracht en een doek heeft gekocht waar ze helemaal weg van was. 
 

Laaggeprijsd 
“Die heb ik ook weer veel te goedkoop verkocht”, zegt Menke. “Ik heb er aardigheid aan, als mensen 
het leuk vinden en het gaat mij niet om het geld. Het materiaal is duur, de kwasten, het verf en de 
doeken, maar als ik dat eruit heb, is het prima. Ik hoef er niet rijk  van te worden. Ik vind het mooi als 
mensen ervan genieten en ik geniet daar weer van en van de gesprekken met al die mensen.” 
In het dorp zelf verkoopt ze niet veel. Sommige mensen weten niet eens dat ze schildert.  
 

Olieverf 
Ze is begonnen met het schilderen van aquarellen en heeft dat jaren gedaan, maar tegenwoordig 
schildert ze graag met olieverf, want als daar iets mis mee gaat, kun je er weer overheen schilderen. 
Hoeveel meer lagen, hoe beter het wordt. Dat kan niet bij een aquarel, als je daar iets verkeerds bij 
doet, kun je het weggooien. 
 

Wad schilderen 
Ze vertelt dat ze het prachtig vindt om het wad te schilderen, dat is echt haar ding. Eigenlijk kan ze 
alles schilderen en dat doet ze dan ook, maar het schilderen van het wad heeft haar voorkeur en die 
schilderijen gaan ook als warme broodjes over de toonbank. Mensen staan er soms versteld van dat 
ze zo goed schildert en dat het zo weinig kost, in vergelijking met werk van schilders van naam. 
 

Nieuwe techniek 
De komende winter gaat ze weer los: op haar bovenkamertje, dat als ateliertje dienst doet toont ze 
haar schilderstafel en andere benodigdheden. Ze heeft alweer nieuwe dingen gekocht, want ze gaat 
zich, onder leiding van haar lerares,  het komende cursusjaar bekwamen in een nieuwe techniek: die 
van het schilderen met Wasco.  
Zoals het er nu uitziet, zal het lijkenschuurtje nog jaren dienstdoen als mini-galerie. Menke is nog lang 
niet uitgeschilderd, dus het blijft genieten van kunst in onze Zoutkamper haven.  
 
 

                                                                                                                         
            
 
 

 
 

 



 

   Grunneger houkje 
 
Literaire Route Zoutkamp  
 
In Zoutkamp staat al jaren geen bibliotheek meer. Alle charmante initiatieven zoals een minibieb, 

ruilcollecties en een jeugdsectie in de basisschool ten spijt, is er geen openbare bibliotheek met een 

wisselende collectie die actueel gehouden wordt door Biblionet Groningen.  

Over Zoutkamp en door Zoutkampers is daarentegen wel het een en 

ander vereeuwigd in de letteren. In samenwerking met Birte Buwalda en 

met dank aan Janna Hulshof van Biblionet Groningen mocht ik de 

Literaire Route Zoutkamp ontwikkelen. Deze interactieve wandeling 

voert langs locaties uit boeken en gedichten. Markante plekken als het 

geboortehuis van David Hartsema en de boekenwegwijzer op de hoek 

van de Churchillweg en de Wilhelminastraat zijn ook opgenomen in de 

route. Het is de bedoeling dat de kaart voor deze route nog deze zomer 

bij distributiepunten in de omgeving liggen.  

Achtergronden en frasen uit literaire werken hebben we ingesproken en 

kunnen tijdens het lopen beluisterd worden. De roman jl. van Anjet 

Daanje speelt zich bijvoorbeeld volledig af in Zoutkamp, in Fok van Nanda 

Huneman spreken de inwoners van Ziltezijl ‘trols’ (oftewel Gronings) en 

in Orewoet van Emy Koopmans slijt een vroegere hippiekunstenaar uit 

Zoutkamp zijn nadagen in Lauwersoog. Het volgende gedicht komt 

eveneens in de route voor. Bij de voormalige openbare basisschool is het 

te horen, en het is geschreven door… onze eigen Gerry Buitenwerf!  

 

 Speulketaaier                                             
 

Om half elf 
droagen 
kienerstemmen 
n leventeg  laid 
deur ale stroaten 
van  t dörp 
 

Minsen 
heuren 
t zörgloos spel  
vuilen verlangen 
noar aigen laid 
van vrouger   
 

Om kwart veur elf 
gait bel 
dij binnensproak 
en boetenstemmen 
aan banden legt: 
t speulketaaier is veurbie 
 



t Schoemt derom 
 
Een poosje geleden werd ik benaderd door twee filmmakers die oorspronkelijk uit Iran komen. Vida 
en Amir wonen in Groningen en studeerden aan kunstacademie Minerva, richting film. Graag willen ze 
meedingen naar een subsidie van NPG-gelden om een film over Groningen te maken. Ze hadden alleen 
geen verhaal dat zich in Groningen afspeelt. Ze vonden het verhaal achter mijn boek Schoem of De 
Voarende Zoltkamper mooi en wilden het graag indienen voor een filmplan. 
 
Daar verwachtte ik niets van. Nagenoeg iedere filmmaker sprong bovenop die subsidiepot. Om een 
lang verhaal in te korten: tot mijn stomme verbazing zijn we inmiddels toch tot de laatste ronde 
gekomen. Ik schrijf het script voor een film en de filmmakers onderzoeken decors, natuur en acteurs. 
Vida en Amir kamperen deze zomer een aantal dagen in Zoutkamp en maken foto's en proefopnames. 
 
Of we daadwerkelijk het hele budget krijgen voor een complete film horen we eind september. Van 
de vijf plannen die nog over zijn, mogen er twee omgezet worden in een film. Ondanks die selectie 
moeten we met een teaser komen voor de beoordelingscommissie. Daar werd ik een beetje 
zenuwachtig van, maar na wat telefoontjes met wijze Zoutkampers die in iedere zuidwesterstorm 
overeind blijven gaat het beter. Een mooie kotter en een groepje charmante figuranten is ons al 
toegezegd; wie weet hoe authentiek Zoutkamps dit project kan worden… hulp is zeker welkom.  
 
Mochten jullie een kloek camerateam spotten in de haven, of een half overspannen scenarist zien 
ijsberen: dat hoort er dus bij. 
 

 

 

                                                                                                                                    
 

Even lachen……  

 Dat zelfs kinderen al last van gehoorproblemen kunnen hebben, bleek toen Hansje de 
versregel ”O God van hemel, zee en aard”, nazong als “O God van Hema, C&A.” 



 

 

 

 
 



Al uw schoonheid op 1 adres 

 

HAIR 2 HAIR 

Kapsalon/zonnestudio 

hair2hair.planetzelf.nl 

0595 43 55 65 

Voetverzorging RITA 

06 51 97 97 02 

Schoonheidssalon IRIS M 

06 39 86 58 39 

 

Dorpsstraat 10 Zoutkamp 

 

 

 

 

 

 



 

Van Aukje Sterkenburg- Lap kregen we dit artikel uit het Nieuwsblad van het Noorden, van 28 juni 1947. 
 

Zoutkamp worstelt met tegenspoed 
 

Een handvol deviezen voor deze kerels! 
In de greep van de ijskoude winter is het stil in Zoutkamp. Midden op de dag kan men door de 
slingerende en nauwe straatjes, die vreemd middeleeuws aandoen, zonder gevaar om iemand te 
raken een kanon afschieten -zoals men in dergelijke gevallen pleegt te zeggen- doch in de zomer 
leeft Zoutkamp op. Het is druk en gezellig op straat en in de huisjes en de dorpscafés, vooral des 
zondags en des avonds. Maar nu is het- ondanks de mooie zomer die een overvloed van licht en 
levensvreugde schenkt- stil als in de winter in dit kleine vissersplaatsje hoog en het noorden van 
onze provincie…een onheus, vreemde stilte die helaas harde werkelijkheid is. 
 
Twee uur heit de klok in de middag als we deze vissersplaats bij uitnemendheid bezoeken. De straatjes 
liggen te branden in de felle zon die aan een inblauwe hemel staat. De bewoners schijnen thuis of ver 
weg te zijn, want praktisch niemand is op straat. Enige grote jongens staan op de dijk bij de sluizen met 
de handen in de zak of op de rug; of ze in druk gesprek zijn gewikkeld of dat ze de dag ongeveer over 
zich heen laten gaan in alle onverschilligheid, kunnen we van onze wagen uit niet zien. Een paar kleine 
kinderen, waarvan de Groningers- in-hart-en-nieren zo aardig zeggen: een paar van die ‘lutje potjes’ 
spelen met wat vies zand een spelletje waar ze alle aandacht bij hebben. In de verte claxonneert een 
auto, waarschijnlijk een bus. Dat is alles. Zoutkamp lijkt een dorp in ruste, een gemeenschap zonder 
noemenswaardig leven. 
In het café bij de haven zit een oude visser met een prachtige ringbaard. Een ‘klokje’ staat voor hem 
en op onze vraag of het smaakt, glundert zijn markante kop.  Spoedig zijn we dan ook in een druk 
gesprek gewikkeld en natuurlijk vragen we waarom het hier zo dwaas stil is.  We hadden het anders 
verwacht, een gaan en komen van schepen vol met garnalen en allerlei soorten vis zoals we dat zo 
vaak hier hebben meegemaakt. En als de waard die zelfs in dit jaargetijde nog met een dikke 
schipperstrui aanloopt, bij ons komt zitten, zeggen we eensgezind sarcastisch: nou als we zo eens 
rondkijken, heeft u het ook niet druk… 
Beide lachen, de tongen komen los. Het verhaal dat we horen is triest, maar niet wanhopig, want na 
dit jaar komt er weer een ander en daarop is nu alweer alle hoop gevestigd…en dan vertellen ze, vaak 
door elkaar, blij dat ze iets kunnen vertellen aan een vreemdeling, wat hen zo na aan het hart ligt: dat 
de vis van het jaar niet is gekomen. 
“Ik ben bijna 80, meneer”,  zegt de oude visser, “maar ik heb in mijn lange leven nog niet vaak 
meegemaakt dat de vissen niet naar de Waddenzee zijn getrokken. De trek is weg gebleven dit jaar. 
En het gevolg?” De oude man neemt een pruim en stopt die achter zijn bruin geworden ijzersterke 
kiezen,  de caféhouder neemt daarom het woord over en vervolgt:  “het gevolg, een dode boel, geen 
cent te verdienen, je kunt ze het ook niet kwalijk nemen.  Ik verkoop ook olie, ‘k heb een tankschip, 
maar tienduizenden liters heb ik thans reeds, vergeleken bij vorig jaar, minder verkocht…En wat is de 
oorzaak daarvan? Vermoedelijk of wel zeker de bar strenge winter, die achter ons ligt. Alles is toen 
doodgegaan, het voedsel voor de vissen dat anders in massa voor de kust ligt, ook.  Dit zal de reden 
zijn waarom de vissen niet naar de Wadden zijn getrokken”. Bij navraag blijkt dat onder dat voedsel 
verstaan wordt de ontelbaar vele schelpen die bij de banken liggen en waarin kleine diertjes leven, 
evenzovele lekkere en nuttige hapjes voor al wat vis is: tong, tarbot, schol en wat dies meer zij. 
 

Het zeegat uit 
Vele vissers hebben voor dit seizoen Zoutkamp de rug toegekeerd. Ze zijn naar Den Helder gegaan 

om daar hun geluk te beproeven, want na een lange winter waarin geen cent in het laatje kwam, 

moet de beurs weer gevuld worden. En zo zijn vele manmoedige vissers weggetrokken, het zeegat uit 

naar elders. En het geluk schijnt daar met hen te zijn. Maar voor Zoutkamp is dit jaar zonder 

voldoende vis een grote strop die zijn weerslag vindt in alles;  bij de groenteboer en bij de bakker, 



 

bij de caféhouder en bij de melkboer, kortom bij allen die in Zoutkamp een eerlijk stuk brood trachten 
te verdienen. 
De garnalen die gevangen worden, zijn ook niet zoveel als anders. Een ongeluk komt zelden alleen, 
alles komt dit jaar tezamen. Daar is de ondiepe zee,  waarin nog die ellendige vliegtuigwrakken liggen 
weg te rotten. Ze hebben al voor duizenden guldens schade opgeleverd aan de vissers, want de netten 
die ermee in aanraking komen schanseren… geen traan in het  oog en geen ruw woord in de mond 
maakt zo'n knaap van een scheur heel. 
 

 
 
Een hondenbestaan 
Het leven van een visser is verre van gemakkelijk, het eist meer ontbering dan menigeen, die dit 
romantische bedrijf van verre aan ziet, oppervlakkig wel denkt. En toch vist de visser, eenvoudig omdat 
hij niets anders kan en niets anders wil, het vissen zit in zijn bloed, ook al is zijn leven dikwerf een 
hondenbestaan gelijk. Het zit de vissers hoog dat hun schepen niet meer up-to-date zijn, niet meer 
beantwoorden aan de eisen des tijds en het zet kwaad bloed, dat de overwonnen Oosterburen 
binnenkort de beschikking krijgen over 125 nieuwe moderne, grote trawlers omdat dit in het belang is 
van de voedselvoorziening van het Duitse volk.  
 
Maar dan vragen wij met alle kracht die in ons is: werken ónze vissers dan niet in het belang van geheel 
ons volk, dat geslagen en gemarteld is door dat volk, dat nieuwe schepen krijgt, heeft óns volk alweer 
voldoende vlees en vis? Een deviezenkwestie zegt Den Haag. Zeker, een deviezenkwestie, maar als er 
één groep van onze bevolking is, die wat deviezen heeft verdiend, dan zijn het de vissers, de kerels 
gebruind en gehard, die erop uit getrokken zijn in Neerlands donkerste jaren om te vissen zo goed en 
zo kwaad als het ging om nog een beetje de hongersnood te verlichten, terwijl de dood aan alle kanten 
zowel boven als onder het water constant loerde. En over een poosje zullen onze vissers in oude 
schepen vissen naast nieuwe schepen van een volk wiens zonden wij -aan ons bedreven- nog moeilijk 
kunnen vergeten. Dat vraagt zelfbeheersing van onze mannen! 
 
Maar met dat al: Zoutkamp zet dit jaar noodgedwongen zijn levensstandaard terug, want vis wordt er 
niet noemenswaard gevangen, maar ondanks dit deprimerende feit houden de Zoutkampers het hoofd 
koel en spreken ze elkaar moed in. Straks komt er  wellicht een beter jaar. 
  
We hopen het voor hen en voor allen die van goed zeebanket houden. En de Zoutkamper vissers 
roepen we dan ook toe: houdt u aan uw optimistische levensbeschouwing, dan zal het waarachtig wel 
gaan, ook al is uw weg verre van gemakkelijk. 



Prijspuzzel                                                                                           

Horizontaal 
1 uit Vlaanderen 6 dreumes  

8 dierengeluid 9 kinderdagverblijf 

11 Nederlandse 13 Ierland  

14 haar op de bovenlip 15 in orde  

16 aanwijzend voornaamwoord 17 

kop van een gieter  

21 stommeling 22 scantechniek  

23 indien 25 dicht bij elkaar  

27 rijtoer 29 muzieknoot  

30 deel van het oor  

32 kunstenares 35 titel (afk.)  

36 godin van de dageraad 37 gij 38 

gemor 40 naar aanleiding van 41 

Nederduits 43 prijzende toespraak 

46 flexibel 48 van de 49 vismand 

50 Bijbelse figuur  

52 niet geborsteld 55 vlezige 

vrucht 56 plantje 58 liefdesgod  

59 lichaamsdeel  

60 gewapend geleide 62 tergen 64 

persoonlijk voornaamwoord 65 

elektrovolt 66 Bijbelse vrouw 

 

Verticaal 
1 voorloper van de dvd 2 boom  

3 vetpuistje 4 maart 5 zitting van 

een college 6 teken van aarzeling 7 

cirkel op de globe  

10 lengtemaat  12 onbezoldigd 

ambt 16 bloedgever 18 noot  

19 roem 20 jachtig 24 dagdieven  

26 ingebouwde pilaar  

28 roemloos 31 overgeleverd 

verhaal 33 uitroep  

34 soepgroente 39 visverkoper  

42 vrouwelijk beroep  

44 helleveeg 45 kaassoort  

47 erfelijkheidsdrager 51 vanaf  

53 rangtelwoord 54 onnozel mens 

57 honende opmerking  

59 veelkleurig 61 verlaagde toon    

63 algemene vergadering 

 

-invullen oplossing, zie volgende pagina- 



 

1  63  7 27 33 62 8 12 20 6 35 14 64 45 

 

Los de puzzel op, mail de oplossing naar redactie@deschudzeef.nl of lever hem in -voor 15 september-  
bij een van de redactieleden en maak kans op een prijsje. Deze keer is die beschikbaar gesteld door 
Windkracht 8, waarvoor hartelijk dank. 
 
 
 

            

 

 

 

                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

Winnaar van de prijspuzzel van mei 

is Laurenska Visser. 

Van harte gefeliciteerd!!!! 

De oplossing was: Garnalenvisser of 

Garnalenvisseg  😉  

Laurenska, jouw prijs ligt voor je 

klaar bij Spar Bergstra. 



                      

                                                                                            

         

 

 



 

 

 

 

 



 

Zoutkamp vroeger en nu…………… 

 

Reitdiepskade: van schuurtje waar de lijkkoets gestald werd…. 

 

 

……..tot kunstwinkeltje van Menke 
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Nieuw in Bibliotheek Leens  
 
 
 

Veel nieuwe jeugdboeken deze maand!   
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
                   
                      
 

                                 

 

Jeugdboeken A (0 - 8 jaar) 
•  Zomer zoekboek - Kathleen Amant (AP) 
•  Bobbi naar de kapper - Monica Maas 
(AP) 
•  En nu is het muisstil - Sherri Duskey  
    Rinker vertaald door Imme Dros (AP)  
•  Emma - Matthew Forsythe (AK)  
•  Zara Zoemmm redt de bijen - Catherine  
    Jacob (AK) 
•  Pippa past op - Anna Woltz (AK)  
•  Ik mis Milo - Pim Lammers (AK) 
•  Mam, mag ik een tijger? - Fran Van  
    Severen (A)  
•  Heksje Lily en de boze farao - Kniser (A) 
•  De magische bieb - Femke Dekker (A)  
•  De liefste pony - Gertrud Jetten (A) 
•  Een bos vol confetti - Ineke Kraijo (A) 
•  Geloof nooit je broer (A) 
 

Jeugdboeken B (8 - 12 jaar) 
•  Slijm - David Williams  
•  Roosbot - Ton Wilthagen  
•  De Pizzabende - Annet Jacobs  
•  Warriar Cats, de missie van de  
    leerling - Erin Hunter 
•  Grimwoud - Nadia Shireen 
•  Gewoon voor de lol - Tom Groot 
•  Het leven van een loser –  
    Voltreffer - Jeff Kinney 
•  Hoor je mij? - Caja Cazemier 
•  Bliksemkind - Hans Hagen 
•  Het oog van Mogdrod - Derek  
    Keilty 
•  De speurders van morgen - Jeroen  
    van Berckum 
 
 

Jeugdboeken D (15 jaar en ouder) 
•  Vliegen - Paulien Weikamp 
•  The hate u give - Angie Thomas 
•  Het Avery Shaw-experiment -  
    Kelly Oram 
•  Het weeshuis in de azuurblauwe  
    zee - TJ Klune 
•  Verguld - Marissa Meijer 
•  Leger van schaduw en storm -  
    S. Christina 
 
 

Jeugdboeken C (12 jaar en ouder) 
•  Get Out - Juultje van Nieuwenhof 
•  Niets te verliezen - Jennefer Mellink 
•  Hoe Bert rapper werd - Martine Glaser 
•  Shame on you - Margje Woodrow 
 



 

             
    

Nieuwe aanwinsten voor volwassenen 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volwassenen - Romantisch 
• Oostenwind - Brittainy C. Cherry 
•  Dol op Diva - Dani van Doorn 
•  Het medaillon van Chagall - Reina Crispijn 
•  Buren - Danielle Steel 
•  Het geslacht Kleinveld - Clemens Wise 
•  Beschadigde tijd - Simone Foekens 
•  Zonlicht op Crystal Sands - Holly Martin 
•  Hana - Alena Mornstajnova 
•  Het huis met de rode luiken - Marja  
    Visscher 
•  Hals over kop - Kate Clayborn 
•  Vertrouwen of verliezen - Wendy Brokers 
•  Een volmaakte eenheid - Tammye Huf 
•  De vriendschapslijst - Susan Mallery 
•  Hotel Portofino - J.P. O'Connol 
•  Het recept van dromen - Farina Eden 
•  De chocolade dynastie - Rebekka Eder 
•  Zuid moeders breken niet - Kimberley  
    Klaver 
•  Bagels en een bakkie troost - Jacodine van de  
    Velde 
•  Het huis in Mirrorlake - Olivia Hill 
•  Zeg maar Agaat - Margot Ros 
•  De charmante schurk - Evie Dunmore 
 
 

Volwassenen - Spanning 
•  Ren Rose ren - Dolly Parton en James  
    Patterson 
•  Stad in brand - Don Winslow 
•  Ademloos - Ragnar Jonasson 
•  Gestrand - Sarah Goodwin 
•  Overleef de nacht - Riley Sager 
•  De wilden - Gabrielle Filteau – Chiba 
•  Het kersenspoor - Sarah Steele 
•  Sparring partners - John Grisham 
•  Het schaduwhuis - Anna Downes 
•  Zondaar - Charlotte Link 
•  Een weg door vuur en water - Charles  
    Martin 

BIBLIOTHEEK LEENS 
Tijdens de schoolvakantie zijn wij beperkt open. De actuele 
openingstijden, vanaf 18 juli t/m 28 augustus, kunt u hier 
vinden. 
 
maandag  14.00-17.00 uur 
woensdag 10.00-13.00/14.00-17.00  uur  
vrijdag       14.00-17.00 uur  

 

Tot ziens in de bibliotheek! 
 

 

Volwassenen - Literatuur 
•  Als je ze kent - Fieke Gosselaar 
•  De zorgen zijn voor morgen -  
    Daphne Dekkers 
•  De Yogaclub van Orange Blossom  
    House - Sophie Green 
•  Meneer en mevrouw God -   
    Margriet de Moor 
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Telefoonnummers 
 Huisarts Plus Apotheek Zoutkamp: 0595-401300: bij spoed: 0595-401444 

 Algemeen alarmnummer (ambulance, politie, brandweer) in noodsituaties: 1-1-2 

 Alarmnummers dierenleed: 1-1-4  

Niet urgente meldingen: 
 Politie: 0900-8844 (24 uur p.d. bereikbaar) 

 Brandweer: 0900-0904 (24 uur p.d. bereikbaar) of 050- 312 3040 

 Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 

 Zelfmoordpreventie: 0800- 0113 (24 uur p.d. bereikbaar) 

 Dierenambulance Noord-Groningen: 06-2224 4055 

Gemeentehuizen 
Als u iets in het gemeentehuis moet regelen dan kunt u bij de gemeentehuizen in Uithuizen en 
Winsum online of telefonisch een afspraak maken. Sommige zaken kunt u online aanvragen, zoals 
uittreksels of verklaringen. 
Gemeente Het Hogeland: Telefoonnr. 088-345 8888; Whatsapp 06-1145 0530  (maandag t/m vrijdag 
9:00-17:00 uur) 

Openingstijden gemeentehuis Winsum, Hoofdstraat W 70 
 maandag, dinsdag en donderdag  8:30-16:30 uur 

 woensdag     8:30-16:30 uur en van 17:30-20:00 uur 

 vrijdag     8:30-12:30 uur 

Openingstijden gemeentehuis Uithuizen, Hoofdstraat-West 1 
 maandag en dinsdag: 8.30-16.30 uur 

 
Afvalkalender gft en restafval Zoutkamp  

Juli 2022 
maandag 25 juli restafval 
dinsdag 26 juli gft-extra 

Augustus 2022 
maandag 1 aug. gft-afval 
maandag 8 aug. restafval 
dinsdag 9 aug. gft-extra 
maandag 15 aug. gft-afval 
maandag 22 aug. restafval 
dinsdag 23 aug. gft-extra 
maandag 29 aug. gft-afval 

September 2022 
maandag 5 sept. restafval 
dinsdag 6 sept. gft-extra 
maandag 12 sept. gft-afval 
maandag 19 sept. restafval 
dinsdag 20 sept. gft-extra 
maandag 26 sept. gft-afval 

De volledige afvalkalender staat op de website van gemeente Het Hogeland  

https://hethogeland.nl/afval/afvalkalender 

Milieustraten 
Hier kunt u onder andere grofvuil en snoeihout naartoe brengen. Dat mag 4x per jaar gratis. Per keer 
mag u maximaal een volle kofferbak of een volle kleine aanhanger brengen. Heeft u meer grofvuil? 
Of komt u vaker dan 4x per jaar? Dan moet u betalen. Hoeveel dat kost per afvalsoort vindt u op de 
website van de gemeente Het Hogeland. 

Usquert, Westerhornseweg 22 
Kijk voor de openingstijden op de website van de milieustraat Usquert. 

Groningen, Duinkerkenstraat 99 
Kijk voor de openingstijden op de website van de milieustraat Groningen 

Brengpunten Klein Chemisch Afval (KCA) 
KCA-brengpunt Leens 
Op de parkeerplaats op de hoek van De Nije Nering en R. Ritzemastraat. Elke 4e woensdag van de 
maand staat hier een KCA-kar van 13.30 uur tot 16.00 uur. 
KCA-brengpunt Winsum 
Op de hoek van parkeerplaats Obergon en Binnensingel. Elke 3e woensdag van de maand staat hier 
een KCA-kar van 13.30 uur tot 16.00 uur. 
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Member of the PP Group       



 

 

 


